
 
 
 

 
 

 

Către Rectoratul Universității Babeș-Bolyai, 

 

Stimate domnule Rector Prof. Univ. Dr. Daniel David,  

Comisia de evaluare de la nivelul FSPAC, care acordă avizul candidaților înscriși la concursuri pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare, a luat cunoștință de faptul că candidata CRISTINA HARUȚA, 

înscrisă la concurs pentru a ocupa postul de lector nr. 31 din statul de funcții al Departamentului de 

Administrație și Management Public, a primit un aviz negativ vizând înscrierea la concurs. Motivul care stă 

la baza acestui aviz a fost faptul că s-a apreciat că doctoratul în sociologie deținut de candidată nu 

corespunde cu cerințele din fișa de descriere a postului, unde se precizează că candidații trebuie să dețină 

un doctorat în domeniul postului. Comisia de la nivelul FSPAC, care a avizat favorabil în primă instanță 

candidatura, propune o interpretare diferită vizând candidatura d-nei Haruța și aduce următoarele 

argumente:  

1. Postul 31 de lector este compus din următoarele discipline: 1. Metode și tehnici de cercetare în 

științele sociale (română), seminarii nivel licență, AP, anul 1; 2. Metode și tehnici de cercetare în 

științele sociale (română), curs nivel licență, AP, extensia Bistrița, anul 1; 3. Managementul 

proiectelor (engleză), curs nivel licență, Leadership, anul 3; 4. Politici şi instrumente ale Uniunii 

Europene (română), curs nivel master, AP+MPEP, anul 1+2; 5. Scriere academică (engleză)/ curs nivel 

licență, Leadership, anul 1. Disciplinele Metode și tehnici de cercetare în științele sociale și Scriere 

academică, care acoperă 62,4% din post, aparțin domeniului sociologie, în timp ce restul se 

circumscriu domeniilor management și politici publice.   

2. Administrația publică, pe baza modului cum este definită de organizații academice și profesionale 

de prestigiu de pe plan internațional precum – EGPA (European Group for Public Administration), 

ASPA (American Society for Public Administration), NASPAA (Network of Schools of Public Policy, 

Affairs, and Administration) și NISPAcee (Network of Institutes and Schools in Public Administration 

from Central and Eastern Europe), este prin natura sa un domeniu interdisciplinar. Acest lucru 

presupune faptul că domeniul științelor administrative reunește mai multe tipuri de discipline 

complementare, care constituie corpul academic principal. Ca atare, interpretarea domeniului 

științe administrative ar trebui făcută de o manieră largă pentru a nu limita dezvoltarea acestuia în 

România și pentru a-l menține conectat cu structurile și practicile internaționale. 

3. DAMP oferă unul dintre puținele programe de administrație publică din România acreditat de 

EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation), acreditare care a avut la 

bază înțelegerea domeniului științe administrative ca fiind unul profund interdisciplinar. EAPAA 

definește standardele de acreditare la nivel internațional pentru acest domeniu și acreditează doar 



 
 
 

 
 

cele mai bune programe din Europa, care oferă o educație în administrație publică de tip 

interdisciplinar.  

4. Comisia reține așadar că științele administrative ca domeniu de studiu și cercetare presupun o 

combinație de discipline precum cele de administrație publică, drept public, economie publică, 

sociologie, management și politici publice etc. În acest sens credem cu tărie că înțelegerea definirii 

domeniului trebuie să fie largă și interdisciplinară.  

5.  În cazul postului de lector 31 din statul de funcții al DAMP, există, așa cum s-a precizat anterior 

discipline din domeniile sociologiei (preponderent) dar și din domeniile managementului și 

politicilor publice. Prin urmare apreciem că postul respectiv trebuie considerat ca fiind unul 

interdisciplinar, încadrându-se astfel pe deplin în percepția internațională a domeniului care este 

una interdisciplinară.  

6. Comisia apreciază prin urmare că dosarul candidatei, inclusiv doctoratul în sociologie, este în 

concordanță cu cerințele din fișa postului și cu standardele internaționale utilizate în acest domeniu 

atunci când se realizează procese de recrutare și selecție a candidaților pentru posturi didactice. 

Având în vedere cele precizate mai sus, Comisia consideră că este necesar o reconsiderare a dosarului 

candidatei astfel încât aceasta să poată participa la concursul pentru ocuparea postului de lector. 

 

Vă mulțumim pentru susținere, 

Comisia de avizare a posturilor didactice și de cercetare din FSPAC   

 (1) Prof. univ. dr. Christian CHEREJI  

(2) Prof. univ. dr. VINCZE Hanna Orsolya  

(3) Prof. univ. Elena ABRUDAN  

(4) Prof. univ. Dr. Ioan HOSU   



 
 
 

 
 

  

(5) Prof. univ. Dr. Răzvan CHERECHEȘ  

 

(6) Prof. univ. Dr. Cosmin MARIAN  

(7) Conf. univ. Dr. Bogdana NEAMȚU  

 


